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door Sander de Vaan

Op 17 oktober 1991 raakte 
de 12-jarige Madrileense 
Irene Villa zwaargewond 
bij een bomaanslag van de 
ETA. Ze liet zich niet uit 
het veld slaan en herstelde 
op wonderbaarlijke wijze. 
Anno 2018 is ze hét Spaanse 
toonbeeld van wilskracht, 
positivisme, liefde én 
vergevingsgezindheid.

Vergevingsgezindheid 
is van essentieel 
belang voor je eigen 
levensgeluk

Die ochtend had de Baskische terreurbeweging al een dodelij-
ke bom in Madrid laten ontploffen. Irene moest naar school, 
maar ze was bang. Haar moeder werkte namelijk op het poli-
tiebureau en had een relatie met een inspecteur. ‘Mama, mis-
schien stoppen ze ook een bom in ónze auto!’ zei ze. ‘Welnee,’ 
antwoordde haar moeder. ‘Wij zijn niet belangrijk.’ 
En dus stapten ze in hun wagen, Irene als copiloot. Enkele 
ogenblikken later ging er een bom onder haar stoel af. ‘En om-
dat we zo onbelangrijk waren, hebben we het overleefd,’ lacht 
ze nu, 27 jaar later. ‘Ons autootje was namelijk niet gepantserd 
en dus scheurde het dak door de ontploffing open en werden 
wij naar buiten geslingerd...’

De afschuwelijke beelden van de zwaargewonde moeder en 
haar dochtertje gingen de wereld over. Dat een ‘onafhankelijk-
heidsbeweging’ zó diep kon zinken had men tot dat moment 
amper voor mogelijk gehouden.
‘De artsen vertelden mijn vader dat ik in levensgevaar ver-
keerde: mijn gezicht was verminkt, ik had zware verwondin-
gen aan mijn armen en door de explosie waren mijn benen 
afgerukt. Ze vroegen hem toestemming om mij te opereren, 
maar hij had grote twijfels. Wat voor leven zou ik immers krij-
gen, áls ik het überhaupt zou halen? De doktoren waren het 
met hem eens, maar één van hen wilde het toch proberen. Ik 
denk dat hij, zelfs tegen beter weten in, dacht: waar leven is, is 
hoop... Jaren later, wanneer ik ergens een medaille of een an-
dere prijs kreeg, zei ik wel eens voor de grap tegen mijn vader: 
“En als de artsen naar je geluisterd hadden?”‘
Irene Villa is te gast bij het prestigieuze New Castelar College, 
in Murcia, om leerlingen en ouders over haar leven te vertel-
len. Ze is een knappe verschijning met diepdonkere ogen en 
gaat gekleed in een zwarte broek en een felrode blouse. ‘Toen 
ik mijzelf voor het eerst zonder benen in de spiegel zag, riep 
ik: “Nou wil niemand meer met mij trouwen!” Mijn zusje was 
altijd jaloers op mij geweest, ze zei dat ik de benen van een 
fotomodel had. En dan zit je daar zonder die modellenbenen 
en besef je ineens dat niets meer hetzelfde zal zijn...’
‘Op zo’n moment kun je twee dingen doen: de rest van je leven 
in een slachtofferrol kruipen, wat volledig legitiem is, óf pro-
beren er het beste van te maken door je op positieve dingen 
te focusen. Pijn is onvermijdbaar, maar lijden is een keuze. En 
dus zei ik tegen mijzelf: vanaf nu doe ik alsof ik zonder be-
nen ben geboren en ga ik het maximale uit mijn leven halen. 
Aanvankelijk betekende dat vooral aan mijn herstel werken 
en mijn best op school doen.’

Natuurlijk kennen we dit soort gedachten al van allerlei coa-
ches uit de spirituele feelgoodscene. Maar hier staat, op kunst-
benen, het levende bewijs dat het ook werkelijk kán: overeind 
krabbelen na een zeer traumatische ervaring zonder jezelf 
voor de gek te houden of op een roze wolk door het leven te 
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drijven. En Villa vertelt het ook nog 
eens heel nuchter, terwijl achter haar, 
op een videoscherm, beelden van de af-
schuwelijke aanslag en van haar herstel 
te zien zijn.

‘Toen ik na vele operaties eindelijk met 
twee prothesen kon lopen, viel dat te-
gen. Ik werd overal nagestaard, maar 
dat moet je van je afzetten. Uiteinde-
lijk overtuigde ik mijzelf ervan dat het 
niet belangrijk is hoe ánderen jou zien, 
maar hoe jíj jezelf ziet. En als je glim-
lacht naar het leven, dan glimlacht het 
leven jou ook toe. Dat klinkt misschien 
zweverig, maar zo is het wel. Een glim-
lach is het mooiste geschenk dat je 
iemand kunt geven, probeer het zelf 
maar uit.’

‘Verder is het natuurlijk van belang dat 
er mensen zijn die om je geven. Geluk-
kig had ik mijn familie en hebben veel 
mensen in en buiten Spanje mij ook ge-
steund. Zo kreeg ik kort na de aanslag 
een prijs uit handen van Prinses Diana. 
Ik zat daar tussen andere Europese kin-
deren die allerlei heldendaden hadden 
verricht en ik dacht: “Ik heb eigenlijk 
niks gedaan”... De prinses was echter 

superlief en bedankte mij voor mijn 
moed.’

Na haar schooltijd ging Villa studeren 
en behaalde ze onder meer een graad 
in communicatiewetenschappen en 
psychologie. Verder begon ze voor di-
verse bladen te schrijven, verscheen ze 
regelmatig in tv-programma’s en was 
ze actief als schermster en skister. Dit 
laatste ging haar zó goed af dat ze di-
verse medailles behaalde bij nationale 
kampioenschappen.

Inmiddels is ze een veelgevraagd 
spreekster voor bedrijven en particulie-
ren, waarbij ze steevast de boodschap 
uitdraagt dat je je leven grotendeels 
in eigen handen hebt, zolang je maar 
wilskracht toont. Ook op het podium 
van New Castelar College benadrukt 
ze, met een vastberaden blik naar de 
scholieren onder het gezelschap: ‘De 
menselijke geest is tot zó veel in staat...  
Neem mijn moeder. Ze had een arm en 
een been verloren en lag in een ander 
ziekenhuis. Facetime en Skype beston-
den nog niet. Op een dag werd er een 
live-verbinding tussen ons gemaakt 
in een tv-programma, zodat we elkaar 

tenminste op het scherm konden zien. 
Dat was heel emotioneel, maar de art-
sen zeiden ter motivering dat ze eerst 
weer moest leren lopen, voordat ze mij 
in het echt mocht zien. Binnen een 
maand zette ze haar eerste stappen, 
een absoluut record volgens de medi-
sche staf! En ja, toen mocht ze mij be-
zoeken...’

Irene’s angst dat niemand met haar 
zou willen trouwen verdween in 2011, 
toen ze in het huwelijk trad met de 
Argentijnse zakenman Juan Pablo Lau-
ro. Sterker: inmiddels is ze de trotse 
moeder van drie zonen! ‘Dat was een 
wondermooie ervaring en ik merkte 
dat er ook een paar voordelen aan mijn 
situatie kleefden. Zo hoorde ik andere 
moeders klagen over spataderen. Nou, 
daar had ik natuurlijk geen last van! De 
teennagels op mijn levensechte pro-
thesen hoef ik trouwens ook niet elke 
week te verven...’

Op mijn vraag welke waarden ze haar 
kids wil meegeven, antwoordt ze reso-
luut: ‘Ik wil dat ze het leven als een ge-
schenk zien dat lang niet ieder wezen 
krijgt, want helaas besluiten mensen 
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nog regelmatig dat heilige geschenk vroegtijdig te beëindi-
gen... Ook wens ik dat ze zelfs op moeilijke momenten probe-
ren te glimlachen en aldus beseffen dat geen enkele tegenslag 
eeuwigdurend is. Én ik wil dat ze sociaal geëngageerd en sterk 
zijn, vol empathie, mededogen, liefde en enthousiasme, en 
dat ze anderen altijd proberen te helpen.’

Tijdens haar speeches hamert Irene Villa er steeds op dat ver-
gevingsgezindheid van essentieel belang voor je eigen levens-
geluk is: ‘Wil je één dag gelukkig zijn, neem wraak; wil je een 
leven lang gelukkig zijn, leer te vergeven’. Maar wanneer en 
waarom was zij zelf eigenlijk in staat om de aanslagplegers te 

vergeven? Ze denkt een ogenblik na, zegt: ‘Toen mij moeder 
mij voor het eerst opzocht in het ziekenhuis zei ze dat we twee 
opties hadden: verbitterd verder leven of helemaal opnieuw 
beginnen, met vreugde en optimisme. Ik koos voor de tweede 
optie en dus tégen wrok en rancune.’

‘Als je iemand haat, heb je daar zelf nog het meest onder te 
lijden. En dus besloot ik die terroristen te vergeven, zodat ik 
zelf voluit kon leven. Er waren al genoeg lichaamsdelen van 
mij geamputeerd, moest ik dan ook nog een belangrijk deel 
van mijn hart weghalen?’

New Castelar College, directeur  
María del Mar met Irene Villa


